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อาจารยที่ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยอาจารย  ดรดร..  โยทะกาโยทะกา ภคพงศภคพงศ



ขอมูลสวนบคุคลขอมูลสวนบคุคล

ชายไทยวัยสูงอายุชายไทยวัยสูงอายุ

อายุอายุ 6767 ปป

สถานภาพสมรสสถานภาพสมรส คูคู จํานวนบุตรจํานวนบุตร 6     6       คนคน

อาชีพอาชีพ ขับรถรับจางขับรถรับจาง รายไดประมาณรายไดประมาณ  8,500 8,500 บาทบาท

ระดับการศึกษาระดับการศึกษา จบชั้นประถมจบชั้นประถม      66

ศาสนาศาสนา พุทธพุทธ

ภูมิลําเนาภูมิลําเนา จังหวัดจังหวัด  นครปฐมนครปฐม

ที่อยูปจจุบันที่อยูปจจุบัน 369 369 หมูหมู  4 4 ตต..คูคตคูคต      ออ..ลําลูกกาลําลูกกา      จจ..ปทุมธานีปทุมธานี

วันที่รับไวในความดูแลวันที่รับไวในความดูแล12 12 เมษายนเมษายน  25492549 เวลาเวลา  09.09.1100นน.. -- 11.0011.00นน..



อาการสําคัญอาการสําคัญ ( (Chief complainChief complain))

ปวดทองนอยดานซายปวดทองนอยดานซาย  ราวไปหลังราวไปหลัง  

ปสสาวะขัดเปนมาปสสาวะขัดเปนมา  22  วันวัน  



ขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมเพื่อขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมเพื่อ

ประกอบการวินจิฉยัปญหาประกอบการวินจิฉยัปญหา

((พรอมเหตุผลพรอมเหตุผล))

??



การซักประวัติปวดทองการซักประวัติปวดทอง    ใชวิธีใชวิธี  L O D C R A F PL O D C R A F P

LocationLocation :: ปวดบริเวณปวดบริเวณ  LLQLLQ

OnsetOnset :: (Mode of Onset) (Mode of Onset) ขณะนั่งดูขณะนั่งดูTV TV รูสึกปวดรูสึกปวด

ทองขึ้นมาทองขึ้นมา  

DurationDuration :: ปวดตื้อๆตลอดเวลาพอทนไดปวดตื้อๆตลอดเวลาพอทนได  มามา

ประมาณประมาณ  22  วันวัน

Characteristic Characteristic 

Quality Quality :: ปวดตื้อๆปวดตื้อๆ

QuantityQuantity:: ปวดตลอดเวลาปวดตลอดเวลา



การซักประวัติปวดทองการซักประวัติปวดทอง

Radiation Radiation :: ปวดราวไปหลังบริเวณเอวปวดราวไปหลังบริเวณเอว

Associated symptomsAssociated symptoms :: ปสสาวะบอยปสสาวะบอย  ประมาณประมาณ  10 10 ครั้งตอครั้งตอ

วันวัน  ปริมาณนอยกวาปกติปริมาณนอยกวาปกติ  สีชาใสสีชาใส  มีมี

ปสสาวะขัดปสสาวะขัด  ไมแสบไมแสบ  ไมมีเลือดไมมีเลือด  หนองหนอง

ปนปน  ไมมีกอนหรือตะกอนไมมีกอนหรือตะกอน

FactorsFactors :: นอนพักก็ยังมีอาการปวดอยูนอนพักก็ยังมีอาการปวดอยู

ProgressionProgression :: ไมไดไปรับการรักษาที่ไหนมากอนไมไดไปรับการรักษาที่ไหนมากอน



ประวัติการเจ็บปวยปจจุบันประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน  ((Present illnessPresent illness))

22  วันกอนมาวันกอนมา  มีอาการปวดบรเิวณทองนอยมีอาการปวดบรเิวณทองนอย

ดานซายดานซาย  ราวไปดานหลังราวไปดานหลัง  ปสสาวะบอยปสสาวะบอย  ขัดขัด  

วันนี้รูสึกปสสาวะบอยวันนี้รูสึกปสสาวะบอย  ปริมาณนอยกวาปกติปริมาณนอยกวาปกติ  

ปวดทองนอยดานซายและหลังดานซายมากขึ้นปวดทองนอยดานซายและหลังดานซายมากขึ้น

จึงมารับการรักษาจึงมารับการรักษา



ประวัติการเจ็บปวยในอดีตประวัติการเจ็บปวยในอดีต ( (past historypast history))

  เคยเปนนิ่วที่ไตขางขวาเคยเปนนิ่วที่ไตขางขวา  เมื่อเมื่อ  10 10 กวาปกอนกวาปกอน  รับการรักษาที่รับการรักษาที่

โรงพยาบาลภูมิพลไดยามารับประทานโรงพยาบาลภูมิพลไดยามารับประทาน  หลังจากนั้นปสสาวะหลังจากนั้นปสสาวะ

ออกมาเปนกอนนิ่วกลมๆออกมาเปนกอนนิ่วกลมๆ  1 1 กอนกอน  ขนาดประมาณขนาดประมาณ  0.5 0.5 เซนติเมตรเซนติเมตร

หลังจากนั้นไมมีอาการปวดหลังปวดเอวอีกจนปจจุบันหลังจากนั้นไมมีอาการปวดหลังปวดเอวอีกจนปจจุบัน

ไมเคยไดรับอุบัติเหตุไมเคยไดรับอุบัติเหตุ

ไมเคยเจ็บปวยรุนแรงไมเคยเจ็บปวยรุนแรง  และและ  โรคเรื้อรังโรคเรื้อรัง

ไมเคยไดรับการผาตัดไมเคยไดรับการผาตัด

ไมเคยแพอาหารไมเคยแพอาหาร  หรือหรือ  สารเคมีอื่นๆสารเคมีอื่นๆ



ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัวประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว((family historyfamily history))

บิดาบิดา  มารดามารดา  เสียชีวิตแลวดวยโรคชราเมื่อเสียชีวิตแลวดวยโรคชราเมื่อ10 10 กวาปกอนกวาปกอน

พี่นองทั้งหมดพี่นองทั้งหมด  44  คนพี่ชายคนโตเสียชีวิตแลวเมื่ออายุคนพี่ชายคนโตเสียชีวิตแลวเมื่ออายุ  6969  ปป  ดวยดวย
โรคที่เกิดจากการดื่มเหลามากโรคที่เกิดจากการดื่มเหลามาก

นองสาวนองสาว  2 2   คนคน  อายุอายุ  6161  และและ 58  58 ปป  แยกยายไปมีครอบครัวแยกยายไปมีครอบครัว
หมดแลวสุขภาพเข็งแรงดีไมมีโรคประจําตัวหมดแลวสุขภาพเข็งแรงดีไมมีโรคประจําตัว  

ภรรยาอายุภรรยาอายุ  6767  ปป  มีโรคประจําตัวเปนความดันโลหิตสูงและมีโรคประจําตัวเปนความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานเบาหวาน  รับประทานยาสม่ําเสมอรับประทานยาสม่ําเสมอ  รางกายแข็งแรงดีรางกายแข็งแรงดี  ไมมีไมมี
ภาวะแทรกซอนใดๆภาวะแทรกซอนใดๆ

มีบุตรชายมีบุตรชาย  2 2 คนคน  หญิงหญิง  4  4  คนคน  ปจจุบันแยกยายไปมีครอบครัวปจจุบันแยกยายไปมีครอบครัว
หมดแลวหมดแลว  ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดีทุกคนสุขภาพแข็งแรงดี  ไมมีโรคประจําตัวไมมีโรคประจําตัว



Genogram &Family SystemGenogram &Family System
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Review of systemsReview of systems

เนนเรื่องใดเนนเรื่องใด  ??



Review of systemsReview of systems

ระบบขับถายปสสาวะระบบขับถายปสสาวะ

มีอาการปวดบรเิวณดานหลังดานซายมีอาการปวดบรเิวณดานหลังดานซาย    พอทนไดพอทนได
ปสสาวะบอยปสสาวะบอย  ขัดขัด  ไมแสบไมแสบ  สีชาเขมสีชาเขม  ใสใส  กลางวันประมาณกลางวันประมาณ  
77--88  ครั้งครั้ง  กลางคืนกลางคืน  33--4 4 ครั้งไมมีปสสาวะเปนเลือดครั้งไมมีปสสาวะเปนเลือด  หรือหรือ
ปสสาวะเปนสีน้ําลางเนื้อปสสาวะเปนสีน้ําลางเนื้อ  ไมมีอาการปสสาวะลําบากไมมีอาการปสสาวะลําบาก  
ปสสาวะไมพุงปสสาวะไมพุง  หรือปสสาวะออกเปนหยดๆหรือปสสาวะออกเปนหยดๆ  ไมมีไมมี
ความรูสึกวาปสสาวะไมหมดหลังจากปสสาวะเสร็จแลวความรูสึกวาปสสาวะไมหมดหลังจากปสสาวะเสร็จแลว  
ไมมีอาการกลั้นปสสาวะไมไดไมมีอาการกลั้นปสสาวะไมได



Review of systemsReview of systems

ระบบสืบพันธุระบบสืบพันธุ อวัยวะเพศปกติอวัยวะเพศปกติ  ไมมีบาดแผลไมมีบาดแผล  ไมมีกอนไมมีกอน  ไมมีไมมี
สิ่งคัดหลังผิดปกติออกจากอวัยวะเพศสิ่งคัดหลังผิดปกติออกจากอวัยวะเพศ  

ทางเดินอาหารทางเดินอาหาร ไมมีอาการปวดทองไมมีอาการปวดทอง  จุกแนนจุกแนน  คลื่นไสคลื่นไส  
อาเจียนอาเจียน  กอนกอน  หรือหรือ  หลังรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหาร  ถายอุจจาระทุกวันถายอุจจาระทุกวัน
ตอนเชาตอนเชา  ไมมีอาการถายอุจจาระเปนกอนแข็งไมมีอาการถายอุจจาระเปนกอนแข็ง  หรือถายมีเลือดหรือถายมีเลือด
ปนปน  ไมมีกอนบริเวณทวารหนักไมมีกอนบริเวณทวารหนัก

ระบบกระดูกระบบกระดูก  ขอและขอและ  กลามเนื้อกลามเนื้อ  ไมมีอาการปวดหลังไมมีอาการปวดหลัง  แขนแขน  ขาขา  
ทั้งทั้ง  2 2 ขางเคลื่อนไหวไดตามปกติไมมีอาการขอติดยึดขางเคลื่อนไหวไดตามปกติไมมีอาการขอติดยึด  มีอาการมีอาการ
ปวดตามกลามเนื้อบางเมื่อออกกําลังกายหรือยกของหนักปวดตามกลามเนื้อบางเมื่อออกกําลังกายหรือยกของหนัก  

2 2 วันกอนกมหลังยกกระถางตนไมคอนขางหนักวันกอนกมหลังยกกระถางตนไมคอนขางหนัก  หลังจากนั้นมีหลังจากนั้นมี
อาการปวดทองและหลังดานซายอาการปวดทองและหลังดานซาย  



Physical ExaminationPhysical Examination

Thai man ,age 67 years, normal nutrition Thai man ,age 67 years, normal nutrition 
stage ,normal posture , no respiratory distress, stage ,normal posture , no respiratory distress, 
not pale, no jaundice. Appearing no weakness not pale, no jaundice. Appearing no weakness 
and anxiety, he is alert, good mental and and anxiety, he is alert, good mental and 
cooperation.cooperation.



Physical ExaminationPhysical Examination

WeightWeight 8080 KgsKgs
HeightHeight 168168 cmcm
BMIBMI 28.3     28.3     Kg/m2Kg/m2

Vital signsVital signs
TemperatureTemperature 3737 CC
PulsePulse RateRate 9494 /min, Regular/min, Regular
Respiratory RateRespiratory Rate 1616 /min/min
Blood pressureBlood pressure 156156//9797 mmHgmmHg



Physical ExaminationPhysical Examination

HEENTHEENT:: NNormalormal,,PharynxPharynx && TonsilsTonsils

nnotot injectedinjected

HeartHeart : : Normal S1, S2Normal S1, S2 no murmurno murmur

Lungs :  Lungs :  Clear , no adventitious sound.Clear , no adventitious sound.

ExtremitiesExtremities:: NNormalormal



Physical ExaminationPhysical Examination

AbdomenAbdomen
Abdomen soft Abdomen soft mild distensionmild distension, normal , normal 
bowel sound 10 /min, bowel sound 10 /min, normal abdominal normal abdominal 
tympanytympany,, liver and spleen not palpable, liver and spleen not palpable, 
no guarding, no guarding, mild tenderness at left mild tenderness at left 
lower quadrant.lower quadrant.



Physical ExaminationPhysical Examination

Back     Back     
Normal contour, symmetrical, no Normal contour, symmetrical, no 

deformity of bone, normal curve, no deformity of bone, normal curve, no 
mass, mass, mild tenderness at left mild tenderness at left 
costovertebralcostovertebral angle.angle.



สรุปกรณีศึกษาจากการซักประวัติสรุปกรณีศึกษาจากการซักประวัติ

22  วันกอนปวดทองบรเิวณวันกอนปวดทองบรเิวณ  LLQLLQ  ราวไปหลังดานซายราวไปหลังดานซาย  ปวดขึ้นมาทันทีขณะปวดขึ้นมาทันทีขณะ
นั่งดูนั่งดูTV TV 

ปวดตื้อๆตลอดเวลาพอทนไดเปนมาปวดตื้อๆตลอดเวลาพอทนไดเปนมา  22  วันวัน

ปสสาวะบอยปสสาวะบอย  ไมแสบไมแสบ  สีชาใสสีชาใส  กลางวันประมาณกลางวันประมาณ  77--88 ครั้งครั้ง  กลางคืนกลางคืน  33--4 4 
ครั้งครั้ง  ปริมาณนอยกวาปกติปริมาณนอยกวาปกติ  ปสสาวะพุงดีปสสาวะพุงดี  

10 10 ปกอนเคยเปนนิ่วในไตขางขวาปกอนเคยเปนนิ่วในไตขางขวา  รักษาทีร่พรักษาทีร่พ..ภูมิพลภูมิพล  แพทยใหยามากินมีแพทยใหยามากินมี
ปสสาวะออกมาเปนกอนนิ่วขนาดเสนผาศูนยกลางปสสาวะออกมาเปนกอนนิ่วขนาดเสนผาศูนยกลาง  ประมาณประมาณ 0 0.5 cm .5 cm 
หลังจากนัน้ไมมีอาการปวดจนถึงปจจุบันหลังจากนัน้ไมมีอาการปวดจนถึงปจจุบัน

20 20 กวาปกอนอยูที่กวาปกอนอยูที่  จจ..นครปฐมจะดื่มน้ําบาดาลนครปฐมจะดื่มน้ําบาดาล  ปจจุบันปจจุบัน  ดื่มน้ําดื่มที่บรรจุดื่มน้ําดื่มที่บรรจุ
ขวดขายขวดขาย  ดื่มน้ําวันละประมาณดื่มน้ําวันละประมาณ  1 1 ขวดลิตรขวดลิตร

2 2 วันกอนยกกระถางตนไมคอนขางหนักวันกอนยกกระถางตนไมคอนขางหนัก  หลังจากนัน้มีอาการปวดทองนอยหลังจากนัน้มีอาการปวดทองนอย
ดานซายราวไปดานหลังดานซายราวไปดานหลัง



สรุปกรณีศึกษาจากการตรวจรางกายสรุปกรณีศึกษาจากการตรวจรางกาย

AbdAbd : : mild tenderness at left lower mild tenderness at left lower 
quadrant.quadrant.

Back  :Back  : mild tenderness at left mild tenderness at left costovertebralcostovertebral
angle. angle. 

Blood pressureBlood pressure 156156//9797 mmHgmmHg



การวินิจฉัยแยกโรคการวินิจฉัยแยกโรค ( (Differential DiagnosisDifferential Diagnosis))

จากประวัติและจากประวัติและ  การตรวจรางกายการตรวจรางกาย  คิดถึงโรคอะไรไดบางคิดถึงโรคอะไรไดบาง

??



การตรวจทางหองปฏิบัติการการตรวจทางหองปฏิบัติการ

??



ผลการตรวจทางหองปฏิบตัิการผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  
Urine AnalysisUrine Analysis (11(11  เมษายนเมษายน  49)49)

ColorColor orange clearorange clear
Sp.grSp.gr.. 1.0151.015
PHPH 6.56.5
ProteinProtein 3030 mg/dlmg/dl
KetoneKetone 55 mg/dlmg/dl
BloodBlood 250250 RBC/RBC/ulul
NitriteNitrite negativenegative
LeukocyteLeukocyte 1010 WBC/WBC/ulul
BililubinBililubin 0.50.5 mg/dlmg/dl
RBCRBC 2020--3030 cell/HPFcell/HPF
WBCWBC 11--22 cell/HPFcell/HPF
EpithelialEpithelial 11--22 cell/HPFcell/HPF
Calcium oxalateCalcium oxalate 22--33 /HPF/HPF



การวินิจฉัยแยกโรคการวินิจฉัยแยกโรค ( (Differential DiagnosisDifferential Diagnosis))



การวินิจฉัยแยกโรคการวินิจฉัยแยกโรค ( (Differential DiagnosisDifferential Diagnosis))

UretericUreteric calculi calculi นิ่วในทอไตนิ่วในทอไต  

อาการของผูปวยสวนมากอาการของผูปวยสวนมาก   คือคือ   มีอาการปวดเฉียบพลันมีอาการปวดเฉียบพลัน  

ลักษณะอาการที่ปวดลักษณะอาการที่ปวด  typical typical คือคือ  ปวดบริเวณเอวดานหลังราวมาปวดบริเวณเอวดานหลังราวมา

ทางดานหนาทางดานหนา  ตอมาราวลงมาที่หนาขาตอมาราวลงมาที่หนาขา  อัณฑะอัณฑะ  หรือที่หรือที่  labia labia อาการอาการ

ปวดมากจนไมวาผูปวยจะอยูในทาใดก็ไมคลายอาการปวดปวดมากจนไมวาผูปวยจะอยูในทาใดก็ไมคลายอาการปวด   และและ  

อาการปวดจะอยูนานชั่วโมงอาการปวดจะอยูนานชั่วโมง   ปวดตื้อที่บริเวณเอวดานหลังปวดตื้อที่บริเวณเอวดานหลัง   คือที่คือที่  

costovertebralcostovertebral angle angle ปวดถายปสสาวะปวดถายปสสาวะ  ปสสาวะบอยปสสาวะบอย  หรือถายหรือถาย

ปสสาวะไมสุดปสสาวะไมสุด   เนื่องจากนิ่วรบกวนกระเพาะปสสาวะเนื่องจากนิ่วรบกวนกระเพาะปสสาวะ   นอกจากนอกจาก

อาการปวดหลังแลวอาการปวดหลังแลว  ผูปวยอาจมีอาการปสสาวะเล็ดผูปวยอาจมีอาการปสสาวะเล็ด  หรือปสสาวะหรือปสสาวะ

เขมเขม  อาจมีอาการคลื่นไสอาเจียนอาจมีอาการคลื่นไสอาเจียน  หรือมีไขต่ําหรือมีไขต่ํา  ๆๆ  ดวยดวย  



การวินิจฉัยแยกโรคการวินิจฉัยแยกโรค ( (Differential DiagnosisDifferential Diagnosis))

CystitisCystitis
กระเพาะปสสาวะอักเสบกระเพาะปสสาวะอักเสบ   เปนการอักเสบของกระเพาะเปนการอักเสบของกระเพาะ

ปสสาวะเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียเขาไปในกระเพาะปสสาวะทําใหปสสาวะเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียเขาไปในกระเพาะปสสาวะทําให

เกิดอาการเกิดอาการ   ปวดหนวงบริเวณทองนอยปวดหนวงบริเวณทองนอย   ปวดทองเวลาปสสาวะปวดทองเวลาปสสาวะ  

ปสสาวะบอยปสสาวะบอย   ปสสาวะไมสุดปสสาวะไมสุด   กลั้นปสสาวะไมไดกลั้นปสสาวะไมได   ปสสาวะกลิ่นปสสาวะกลิ่น

เหม็นเหม็น  สีขุนสีขุน  หรือหรือ  มีเลือดปนในปสสาวะมีเลือดปนในปสสาวะ  การตรวจปสสาวะการตรวจปสสาวะ ( (Urine Urine 

ExaminationExamination) ) จะพบเม็ดเลือดขาวจะพบเม็ดเลือดขาว  และเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดแดง



การวินิจฉัยแยกโรคการวินิจฉัยแยกโรค ( (Differential DiagnosisDifferential Diagnosis))

BenighBenigh prostaticprostatic hypertrophyhypertrophy  ตอมลูกหมากโตตอมลูกหมากโต  

อาการของตอมลูกหมากโตอาการของตอมลูกหมากโตพบในชายสูงอายุพบในชายสูงอายุ    เกิดจากตอมเกิดจากตอม

ลูกหมากที่โตขึ้นลูกหมากที่โตขึ้น  ไปกดทอปสสาวะทําใหทอปสสาวะแคบไปกดทอปสสาวะทําใหทอปสสาวะแคบ  ระยะแรกระยะแรก

ของโรคกระเพาะปสสาวะยังแข็งแรงสามารถบีบตัวไลปสสาวะออกของโรคกระเพาะปสสาวะยังแข็งแรงสามารถบีบตัวไลปสสาวะออก

ไดได  แตเมื่อเวลาผานไปกระเพาะปสสาวะออนแรงไมสามารถบีบตัวแตเมื่อเวลาผานไปกระเพาะปสสาวะออนแรงไมสามารถบีบตัว

ไลปสสาวะทําใหเกิดอาการปสสาวะสะดุดไลปสสาวะทําใหเกิดอาการปสสาวะสะดุด    อาการที่พบไดบอยคืออาการที่พบไดบอยคือ  

ปสสาวะไมสุดเหมือนคนที่ยังไมไดปสสาวะปสสาวะไมสุดเหมือนคนที่ยังไมไดปสสาวะ    ปสสาวะบอยปสสาวะบอย  ปสสาวะปสสาวะ

สะดุดสะดุด  กลั้นปสสาวะไมอยูกลั้นปสสาวะไมอยู  ปสสาวะไมพุงปสสาวะไมพุง  ปสสาวะตองเบงเมื่อเริ่มปสสาวะตองเบงเมื่อเริ่ม

ปสสาวะปสสาวะ  ตองตื่นกลางคืนเนื่องจากปวดปสสาวะตองตื่นกลางคืนเนื่องจากปวดปสสาวะ  



การตรวจพิเศษเพื่อชวยในการวินิจฉัยโรคการตรวจพิเศษเพื่อชวยในการวินิจฉัยโรค

??



Plain KUB Plain KUB 
(11(11  เมษายนเมษายน  49)49)

Show no Show no radiopaqueradiopaque stone along stone along 
the urinary tract. the urinary tract. 

Multiple Multiple phlebolithsphleboliths at right pelvis at right pelvis 
are seen.are seen.



IVP IVP 
[ intravenous [ intravenous pyelographypyelography]]

12 12 เมษายนเมษายน  25492549



IVP [ intravenous IVP [ intravenous pyelographypyelography] 12 ] 12 เมษายนเมษายน  25492549

After intravenous contrast injection. There is After intravenous contrast injection. There is 

good excretion both sides. Both kidneys are normal good excretion both sides. Both kidneys are normal 

in size and position. in size and position. Minimal Minimal actasisactasis rightright

pelvicalycealpelvicalyceal system and right system and right ureterureter are notedare noted. The . The 

urinary bladder shows no urinary bladder shows no instrinsicinstrinsic lesion. Post lesion. Post 

voiding film show minimal residual urine of which is voiding film show minimal residual urine of which is 

within normal limit.within normal limit.

Impression: No obstructive Impression: No obstructive uropathy.Minimaluropathy.Minimal

ectasisectasis right side may be nonright side may be non--opaque right distal UC.opaque right distal UC.



การวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยโรค ( (DiagnosisDiagnosis))
Right Right uretericureteric calculi calculi 

มีอาการปวดเฉียบพลันมีอาการปวดเฉียบพลัน  ลักษณะอาการที่ปวดลักษณะอาการที่ปวด  typical typical คอืคอื  ปวดปวด
บริเวณเอวดานหลังราวมาทางดานหนาบริเวณเอวดานหลังราวมาทางดานหนา  ตอมาราวลงมาที่หนาขาตอมาราวลงมาที่หนาขา  
อัณฑะอัณฑะ    อาการปวดมากอาการปวดมาก  ไมวาจะอยูในทาใดก็ไมคลายอาการปวดไมวาจะอยูในทาใดก็ไมคลายอาการปวด  
อาการปวดจะอยูนานชั่วโมงอาการปวดจะอยูนานชั่วโมง  บริเวณบริเวณ  costovertebralcostovertebral angle angle อาการอาการ
ปวดจะเลื่อนต่ําลงเมื่อนิ่วเลื่อนต่ําลงดวยปวดจะเลื่อนต่ําลงเมื่อนิ่วเลื่อนต่ําลงดวย  เมื่อนิ่วอยูในทอไตเมื่อนิ่วอยูในทอไต
สวนลางใกลจะเขากระเพาะปสสาวะสวนลางใกลจะเขากระเพาะปสสาวะ  จะมีอาการปวดถายปสสาวะจะมีอาการปวดถายปสสาวะ  
ปสสาวะบอยปสสาวะบอย  หรือถายปสสาวะไมสุดหรือถายปสสาวะไมสุด  เนื่องจากนิ่วรบกวนกระเพาะเนื่องจากนิ่วรบกวนกระเพาะ
ปสสาวะปสสาวะ  นอกจากอาการปวดหลังแลวนอกจากอาการปวดหลังแลว  ผูปวยอาจมีอาการปสสาวะผูปวยอาจมีอาการปสสาวะ
เล็ดเล็ด  หรือปสสาวะเขมหรือปสสาวะเขม  อาจมีอาการคลื่นไสอาเจียนอาจมีอาการคลื่นไสอาเจียน  หรือมีไขต่ําหรือมีไขต่ํา  ๆๆ  
ดวยดวย



Right Right uretericureteric calculicalculi

ผูปวยที่เปนนิว่ในทอไตอยางเฉียบพลนัจะพบวาไมมีผูปวยที่เปนนิว่ในทอไตอยางเฉียบพลนัจะพบวาไมมี guarding  guarding ทีท่องทีท่อง  และและ

ไมมีไมมี  peritoneal irritation peritoneal irritation ขอสําคัญคือจะมีขอสําคัญคือจะมี  costovertebralcostovertebral angle angle 

tenderness tenderness เมื่อเคาะเบาๆเมื่อเคาะเบาๆ  ทางดานหลังตรงตําแหนงไตทางดานหลังตรงตําแหนงไต  สวนใหญจะคลําสวนใหญจะคลํา

ไตไมไดยกเวนเปนนิว่มานานจนมีไตไมไดยกเวนเปนนิว่มานานจนมี  hydronephrosishydronephrosis  แลวแลว  

การตรวจรางกายในผูปวยที่เปนนิว่เรื้อรังการตรวจรางกายในผูปวยที่เปนนิว่เรื้อรัง  อาจไมพบความผิดปกติอาจไมพบความผิดปกติ

การตรวจวิเคราะหปสสาวะการตรวจวิเคราะหปสสาวะ  อาจพบมีเม็ดเลือดแดงไดอาจพบมีเม็ดเลือดแดงได  

การทําการทําIVP IVP ตองทําเพือ่ยนืยนัวาตองทําเพือ่ยนืยนัวา  opacity opacity อยูในสวนใดของทอไตอยูในสวนใดของทอไต  การทาํการทาํ  

plain KUB plain KUB อยางเดียวไมสามารถยนืยนัหรอืหักลางการวินิจฉัยไดอยางเดียวไมสามารถยนืยนัหรอืหักลางการวินิจฉัยได  แตแต  plain plain 

KUB KUB มีประโยชนในการติดตามรายที่ไดรับการวินิจฉัยไวกอนดวยมีประโยชนในการติดตามรายที่ไดรับการวินิจฉัยไวกอนดวย  IVPIVP



Right Right uretericureteric calculicalculi

TreatmentTreatment
อาการปวดรนุแรงจากนิ่วในทอไตอาการปวดรนุแรงจากนิ่วในทอไต  สามารถระงับไดดวยยาตอไปนี้สามารถระงับไดดวยยาตอไปนี้  โดยอาศยัโดยอาศยั
การวินิจฉัยจากประวัติการวินิจฉัยจากประวัติ  และตรวจรางกายและตรวจรางกาย  และไมจําเปนตองรอผลการตรวจและไมจําเปนตองรอผลการตรวจ  
IVP IVP 

Antispasmodic Antispasmodic เชนเชน  hyoscinehyoscine--NN--butylbromidebutylbromide  ทั้งดวยการฉีดทั้งดวยการฉีด  หรอืกนิก็ไดผลหรอืกนิก็ไดผล
พอสมควรพอสมควร  แตตองระวังอาการขางเคยีงแตตองระวังอาการขางเคยีง  และไมสมควรใชในผูปวยทีม่ีอาการและไมสมควรใชในผูปวยทีม่ีอาการ
ของโรคตอมลูกหมากของโรคตอมลูกหมาก  หรือตอหนิหรือตอหนิ  

DiclofenacDiclofenac and other and other NSAIDsNSAIDs  ฉีดฉีด  หรอืรับประทานหรอืรับประทาน  หรอืในรูปหรอืในรูป  suppository suppository 
ตองระวังเลือดออกในกระเพาะอาหารตองระวังเลือดออกในกระเพาะอาหาร

Narcotics Narcotics เชนเชน  morphine , morphine , pethidinepethidine

NonNon-- narcotics narcotics เชนเชน  tramadoltramadol , , buprenorphinebuprenorphine , , pentazocinepentazocine



นิ่ วในทอไตซึ่ งมีขนาดเล็กกวานิ่ วในทอไตซึ่ งมีขนาดเล็กกวา  5   5  มมมม   และและ     ไมมีไมมี

ภาวะแทรกซอนอื่นภาวะแทรกซอนอื่น  สวนใหญจะหลุดไดเองโดยไมตองสวนใหญจะหลุดไดเองโดยไมตอง

ใชวิธีทางศัลยกรรมใชวิธีทางศัลยกรรม  โดยตองมีกระบวนการตอไปนี้โดยตองมีกระบวนการตอไปนี้

แนะนําใหผูปวยดื่มน้ํามากแนะนําใหผูปวยดื่มน้ํามาก  ใหออกกําลังไดตามปกติใหออกกําลังไดตามปกติ

ใหยาแกปวดใหยาแกปวด  

ผูปวยที่ยังไมไดเห็นนิ่วหลุดควรจะตองทําเอกซเรยเปนระยะผูปวยที่ยังไมไดเห็นนิ่วหลุดควรจะตองทําเอกซเรยเปนระยะ  ๆๆ  ไปไป

โดยทําโดยทํา plain KUB  plain KUB และหากสงสัยใหและหากสงสัยใหUltrasoundUltrasound  และและ//  หรือหรือ  IVP IVP ดวยดวย

ติดตามผูปวยจนกวานิ่วจะหลุดติดตามผูปวยจนกวานิ่วจะหลุด  ทั้งนี้ตองอาศัยการที่ผูปวยเห็นนิ่วทั้งนี้ตองอาศัยการที่ผูปวยเห็นนิ่ว

หลุดหลุด  หรือถานํามาใหดูและพบวารูปรางหรือขนาดเหมือนที่เห็นในหรือถานํามาใหดูและพบวารูปรางหรือขนาดเหมือนที่เห็นใน

เอกซเรยเอกซเรย  



การรักษาทางศัลยกรรมการรักษาทางศัลยกรรม

IndicationsIndications
ถามภีาวะดังตอไปนี้จะตองรักษาทางศลัยกรรมไมวาถามภีาวะดังตอไปนี้จะตองรักษาทางศลัยกรรมไมวา

นิ่วจะมีขนาดเล็กหรือใหญนิ่วจะมีขนาดเล็กหรือใหญ

Acute Renal FailureAcute Renal Failure  ซึ่งเกิดจากการอุดกั้นซึ่งเกิดจากการอุดกั้น  

Acute infectionAcute infection  ซึ่งเปนซึ่งเปน  life threatening life threatening หรือไมหรือไม  ตอบสนองตอบสนอง  

ตอตอ  antibiotic antibiotic ในใน  24 24 ชั่วโมงชั่วโมง  



AssessmentAssessment
ปญหาที่ปญหาที่  11 ปวดทองนอยดานซายปวดทองนอยดานซาย  ราวไปดานหลังราวไปดานหลัง

S:         S:         ปวดทองนอยดานซายปวดทองนอยดานซาย  ราวไปดานหลังเปนมาราวไปดานหลังเปนมา  2 2 วันมีอาการวันมีอาการ
ปสสาวะบอยปสสาวะบอย  ประมาณประมาณ 10  10 กวาครัง้ตอวันกวาครัง้ตอวัน  รูสึกปสสาวะขัดรูสึกปสสาวะขัด  

O:O: Abdomen mild distension.Abdomen mild distension.

mild tenderness at left lower quadrant. mild tenderness at left lower quadrant. 

Mild tenderness at left Mild tenderness at left costovertebralcostovertebral angle.angle.

A:A: Left lower quadrant painLeft lower quadrant pain

แผนการรักษาพยาบาลแผนการรักษาพยาบาล

Antispasmodic: Antispasmodic: BuscopanBuscopan 1 tab oral 1 tab oral tidtid pc  10 tabspc  10 tabs

แนะนําการนอนพักแนะนําการนอนพัก  ในทาทีจะบรรเทาอาการปวดในทาทีจะบรรเทาอาการปวด

แนะนําการเตรยีมตัวตรวจพิเศษแนะนําการเตรยีมตัวตรวจพิเศษ  IVP IVP เพื่อหาสาเหตขุองอาการปวดทองนอยเพื่อหาสาเหตขุองอาการปวดทองนอย
ดานซายตอไปดานซายตอไป



ปญหาที่ปญหาที่  22 ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูง  
S:S: ไมเคยตรวจรางกายไมเคยตรวจรางกาย  ไมเคยตรวจสุขภาพประจําปไมเคยตรวจสุขภาพประจําป

  ในครอบครัวไมมีญาติพี่นองเปนความดันโลหิตสูงในครอบครัวไมมีญาติพี่นองเปนความดันโลหิตสูง

O:  O:  blood pressure    blood pressure    1156/9756/97 mmHgmmHg

A:A: HypertensionHypertension

แผนการรักษาพยาบาลแผนการรักษาพยาบาล

EnalaprilEnalapril ((5mg5mg)) 1 tab oral OD 1 tab oral OD เชาเชา 30  30 TabsTabs

Hydrochlorothiazide Hydrochlorothiazide ((50mg50mg)) ½½ tab oral OD tab oral OD เชาเชา  15 tabs15 tabs

แนะนําการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอการสังเกตอาการขางเคยีงแนะนําการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอการสังเกตอาการขางเคยีง
หลังจากรับประทานยาหลังจากรับประทานยา  เชนเชน  ไอแหงๆไอแหงๆ  

อธิบายถึงพยาธิสภาพของโรคอธิบายถึงพยาธิสภาพของโรค  และแนวทางการรักษาและแนวทางการรักษา  เพือ่ใหสามารถเพือ่ใหสามารถ
ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับการเจ็บปวยปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับการเจ็บปวย

แนะนําการรับประทานอาหารทีเ่หมาะสมกับโรคแนะนําการรับประทานอาหารทีเ่หมาะสมกับโรค ( (low salt dietlow salt diet))

นัดตรวจนัดตรวจ 1  1 เดือนเดือน  วัดความดันซ้ําวัดความดันซ้ํา  เจาะเลือดเจาะเลือด    FBS, BUN, Cr, CholesterolFBS, BUN, Cr, Cholesterol



ปญหาที่ปญหาที่  33 นิ่วในทอไตขางขวานิ่วในทอไตขางขวา
ขอมูลสนับสนุนขอมูลสนับสนุน

S: S: เคยเปนนิว่ที่ไตขางขวาเคยเปนนิว่ที่ไตขางขวา  เมื่อเมื่อ  10 10 กวาปกอนกวาปกอน  รบัการรกัษาที่โรงพยาบาลภมูิรบัการรกัษาที่โรงพยาบาลภมูิ
พลไดยาพลไดยา      มารับประทานมารับประทาน  หลังจากนัน้ปสสาวะออกมาเปนกอนนิ่วกลมๆหลังจากนัน้ปสสาวะออกมาเปนกอนนิ่วกลมๆ  1 1 
กอนกอน  ขนาดประมาณขนาดประมาณ  0.5 0.5 เซนติเมตรหลังจากนั้นไมมีอาการปวดหลังปวดเอวเซนติเมตรหลังจากนั้นไมมีอาการปวดหลังปวดเอว
อีกจนปจจุบันอีกจนปจจุบัน      

O:  O:  Urine examination Urine examination (11(11  เมษายนเมษายน  49)49)

RBCRBC 2020--3030 cell/HPFcell/HPF

Calcium oxalateCalcium oxalate 22--33 /HPF/HPF

Plan KUB film Plan KUB film (11(11  เมษายนเมษายน  49)49)

Show no Show no radiopaqueradiopaque stone along the urinary tract. Multiple stone along the urinary tract. Multiple phlebolithsphleboliths at right at right 
pelvis are seen.pelvis are seen.

IVPIVP((12 12 เมษายนเมษายน  25492549))

Impression     : No obstructive Impression     : No obstructive uropathy.Minimaluropathy.Minimal ectasisectasis right right 
side   may be non side   may be non -- opaque right distal UC.opaque right distal UC.



A:   Right A:   Right uretericureteric calculicalculi

แผนการรักษาพยาบาลแผนการรักษาพยาบาล

แนะนําใหผูปวยดื่มน้ํามากแนะนําใหผูปวยดื่มน้ํามาก  

ใหยาแกปวดใหยาแกปวด  Antispasmodic: Antispasmodic: BuscopanBuscopan 1 tab oral 1 tab oral tidtid pc  10 tabspc  10 tabs

ติดตามผูปวยจนกวานิ่วจะหลุดติดตามผูปวยจนกวานิ่วจะหลุด  ทั้งนี้ตองอาศัยการที่ผูปวยเห็นนิ่วทั้งนี้ตองอาศัยการที่ผูปวยเห็นนิ่ว

หลุดหลุด  หรือนํามาใหดูและพบวารูปรางหรือขนาดเหมือนที่เห็นในหรือนํามาใหดูและพบวารูปรางหรือขนาดเหมือนที่เห็นใน

เอกซเรยเอกซเรย

ถาผูปวยยังไมเห็นนิ่วหลุดออกมาควรนัดทําเอกซเรยเปนระยะถาผูปวยยังไมเห็นนิ่วหลุดออกมาควรนัดทําเอกซเรยเปนระยะ  ๆๆ

นัดนัด  PlainPlain KUBKUB  ซ้ําซ้ํา  6 6 เดือนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรคเดือนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรค



SummarySummary
ชายไทยวัยสูงอายุชายไทยวัยสูงอายุ    มารับการรักษาดวยอาการมารับการรักษาดวยอาการ  22  วันกอนมาวันกอนมา  ปวดปวด

ทองนอยดานซายทองนอยดานซาย  ราวไปดานหลังราวไปดานหลัง  ปสสาวะขัดปสสาวะขัด  และปสสาวะบอยและปสสาวะบอย  Vital signs Vital signs 

T.T. 3737 C,   P.C,   P. 9494 //min, R .16min, R .16 /min, BP/min, BP 115656//97 mmHg 97 mmHg ตรวจรางกายพบตรวจรางกายพบ  
Abdomen mild distension, mild tenderness at LLQ. Mild tendernessAbdomen mild distension, mild tenderness at LLQ. Mild tenderness at left at left 
CVA. CVA. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  UA : RBCUA : RBC 2020--30 cell/HPF, Calcium 30 cell/HPF, Calcium 
oxalate2oxalate2--3 /HPF 3 /HPF วินิจฉัยวาเปนวินิจฉัยวาเปน  R/O left R/O left uretericureteric calculi calculi ใหการรักษาโดยใหยาใหการรักษาโดยใหยา  
แกปวดแกปวดAntispasmodic: Antispasmodic: BuscopanBuscopan 1 tab oral 1 tab oral tidtid pc pc สงทําสงทํา  Plan KUB Plan KUB นัดทํานัดทํา  IVP IVP 
ผลผล  Plain KUB film show multiple Plain KUB film show multiple phlebolithsphleboliths at right pelvis are seen.at right pelvis are seen.  คนืกอนคนืกอน
ทําทํา  IVPIVP  ผูปวยปสสาวะออกมามีกอนนิ่วหลุดออกมาผูปวยปสสาวะออกมามีกอนนิ่วหลุดออกมา  11  กอนกอน  ขนาดประมาณขนาดประมาณ0.5 0.5 
เซนติเมตรเซนติเมตร  ผลผล  IVP Impression : No obstructive IVP Impression : No obstructive uropathy.Minimaluropathy.Minimal ectasisectasis right right 
side   may be nonside   may be non-- opaque right distal UC. opaque right distal UC. หลังจากไดรับประทานยาหลังจากไดรับประทานยา  ผูปวยผูปวย
ปวดทองดานซายนอยลงปวดทองดานซายนอยลง  และไดรบัยาลดความดันโลหิตและไดรบัยาลดความดันโลหิต  EnalaprilEnalapril ((5mg5mg)) 1 tab 1 tab 
oral OD oral OD เชาเชา,, Hydrochlorothiazide Hydrochlorothiazide ((50mg50mg)) ½½ tab oral OD tab oral OD เชาเชา    นัดมารับยาลดนัดมารับยาลด
ความดันโลหิตความดันโลหิต  และเจาะน้ําตาลและไขมันเลือดและเจาะน้ําตาลและไขมันเลือด  11  เดือนเดือน  และนัดและนัด 6  6 เดือนเดือน  เพือ่เพือ่

plain KUB plain KUB ซ้ําซ้ํา



สิ่งทีไ่ดเรียนรูสิ่งทีไ่ดเรียนรู

เรียนรูการวินิจฉัยแยกโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดินปสสาวะเรียนรูการวินิจฉัยแยกโรคเกี่ยวกบัระบบทางเดินปสสาวะ

ไดคนพบโรคที่ไมไดมาดวยการเจ็บปวยปจจุบันไดคนพบโรคที่ไมไดมาดวยการเจ็บปวยปจจุบัน

ไดเรียนรูถึงวธิตีรวจพิเศษเกี่ยวกบัระบบทางเดินปสสาวะไดเรียนรูถึงวธิตีรวจพิเศษเกี่ยวกบัระบบทางเดินปสสาวะ  

และเรียนรูเรื่องการดูแปลผลและเรียนรูเรื่องการดูแปลผล  IVPIVP
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